
 

Apstiprināts 2022.gada 21.aprīlī 

LVF ģenerālsekretāre N.Prokofjeva 

 

  

Tukuma pilsētas čempionāts mākslas vingrošanā “Baltijas Puķe 2022”. 

Latvija 

  

  

Nolikums  
 

 

Sacensību organizators 

Mākslas vingrošanas klubs „Baltijas Puķe” sadarbībā ar Tukuma sporta 

skolu  

Reg.Nr. 40008072702  

Atbildīgās personas: Zoja Stepanova un Jūlija Kubraka             

e-pasts: baltijas.puke@inbox.lv 

Adrese: Spartaka ielā 9-16, Tukums 

Mob.: +371 29584619 

Sacensību datums, vieta 2022.g. 28.-29.maijs 

Tukuma Sporta halle, Pauzera iela 7, Tukums, LV-3101 

Mērķis un 

uzdevumi 

1. Popularizēt mākslas vingrošanu Tukumas pilsētā.   

2. Noskaidrot labākās mākslas vingrotājas.   

3. Veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi.  

 

Sacensību vadība 

Sacensību galvenā tiesnese – Irina Smelova 

Sac. galvenas tiesneses vietniece – Zoja Stepanova 

Galvenā sekretāre – Nellija Žvīgule 

 

 

Sacensību 

noteikumi 

Sacensībās piedalās tikai Latvijas Vingrošanas federācijas biedru 

pārstāvēti 

kolektīvi (vingrotājas, treneri un tiesneši). 

Sacensībās notiek pēc individuālās programmas. 

Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Vingrošanas federācijas 

noteikumiem un Latvijas Vingrošanas federācijas apstiprināto sacensību 

programmu Olimpiskajām ciklam 2021-2024. 
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Sacensību 

programma un 

vecuma grupas 

Individuālā programma: 

 

1.sporta klase jaunākā grupa Vingrojums bez priekšmeta, 

vingrojums ar apli. 

1.sporta klase vidējā grupa Vingrojums bez priekšmeta, 

vingrojums ar apli. 

1.sporta klase vecākā grupa Vingrojums bez priekšmeta, 

vingrojums ar apli. 

2.sporta klase jaunākā grupa Vingrojums bez priekšmeta, 

vingrojums ar priekšmetu (aplis, 

vālēs). 

2.sporta klase vidējā grupa Vingrojums bez priekšmeta, 

vingrojums ar priekšmetu (aplis, 

vālēs). 

2.sporta klase vecākā grupa Vingrojums bez priekšmeta, 

vingrojums ar priekšmetu (aplis, 

vālēs). 
3.sporta klase vidējā grupa Divi vingrojumi pēc izvēlēs (b/p, 

aplis, bumba, vālēs). 

3.sporta klase vecākā grupa Divi vingrojumi pēc izvēlēs (b/p, 

aplis, bumba, vālēs). 

4.sporta klase vidējā grupa Divi vingrojumi pēc izvēlēs (aplis, 

bumba, vālēs, lenta). 

4.sporta klase vecākā grupa Divi vingrojumi pēc izvēlēs (aplis, 

bumba, vālēs, lenta). 

5.sporta klase vidējā grupa Divi vingrojumi pēc izvēlēs (aplis, 

bumba, vālēs, lenta). 

5.sporta klase vecākā grupa Divi vingrojumi pēc izvēlēs (aplis, 

bumba, vālēs, lenta). 

Junioru sp. klase augstākā 

nacionālā grupa 

Divi vingrojumi pēc izvēlēs (aplis, 

bumba, vālēs, lenta). 

Junioru sp. klase nacionālā grupa Divi vingrojumi pēc izvēlēs (aplis, 

bumba, vālēs, lenta). 

Junioru sp. klase  Četri vingrojumi aplis, bumba, 

vālēs, lenta. 

 

Grupu vingrojuma programma: 

 

Senioru sp. klase Vingrojumi ar 5 apļiem, 2 

bumbam un 3 lentam 
 

 

 

 

Tiesneši 

Katrai organizācijai (sporta skola, sporta biedrība, sporta klubs) 

jānodrošina 

vismaz 1 (viens) kvalificēts tiesnesis, kurš piedalīsies sacensību vērtēšanā 

no sacensību sākuma līdz beigām. 

Ja pieteikto sportistu skaits ir lielāks par 15, tad jānodrošina vismaz 2 

(divi) 

kvalificēti tiesneši, kuri piedalīsies sacensību vērtēšanā no sacensību 

sākuma līdz 

beigām. 



Tukuma sporta skolas un MVK “Baltijas puķe” vingrotājas piedalās bez 

ierobežojuma. 

 

 

 

 

Apbalvošana 

Daudzcīņā:  

1.-3. vietu ieguvējas visās sporta klasēs un grupās apbalvo ar diplomiem, 

medaļām un piemiņas balvām; 

4.-6. vietu ieguvējas visās sporta klasēs un grupās apbalvo ar diplomiem 

un 

piemiņas balvām. 

Junioru sp.klases vingrotājas (kas startē 4 sacensību veidi) tiek apbalvotas 

tikai daudzcīņā. 

Atsevišķos veidos: 

1.-3. vietu ieguvējas visās sporta klasēs un grupās apbalvo ar diplomiem 

un medaļām. 

 

 

Pieteikums 

Pieteikumi (sportistes, tiesneši, treneri) jāiesniedz līdz 2022. g. 14. 

maijam, reģistrējot datus KSIS sistēmā. 

Dalībnieku mūzikas ierakstus mp.3 formātā jālejuplādē sistēmā – KSIS 

līdz 2022. g. 18. maijam. 

 

 

 

 

Datu apstrāde 

Piesakoties mākslas vingrošanas sacensībām “Tukuma pilsētas čempionāts 

mākslas vingrošanā“Baltijas puķe 2022””, iesaistītās personas un 

dalībnieki izsaka savu piekrišanu Tukumas sporta skolai attiecīgo personas 

datu apstrādei, tai skaitā, bet ne tikai, publicējot pasākuma pieteikumos 

norādīto informāciju, veicot pasākumu un tā dalībnieku foto un video 

ierakstu un publicēšanu (tai skaitā, bet ne tikai, tiešraidi, foto un video 

materiālu uzglabāšanu publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu 

atkal izmantošanu), kā arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju 

publicitātei. Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts un/vai filmēts. 

Uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas pasākuma atspoguļošanai 

Tukumas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumos, tīmekļa vietnē 

https://tukums.lv/lv/ un sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.), kā arī 

citu sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei. 

 

 

Dalības maksa 

Dalības maksa: 

30 EUR no vingrotājas. 

60 EUR no grupu vingrojuma komandas. 

Rēķinu izrakstīšana ir iespējama līdz 18.05.2022. 

Samaksāt līdz 20.05.2022. 

Dalības maksa netiek atgriezta. 

No dalības maksas atbrīvotas Tukuma sporta skolas un MVK “Baltijas 

puķe” vingrotājas. 

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību 

laikā. 

Medicīniskais 

dienests 

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 

sertificēts 

medicīnas darbinieks. 

 

 

COVID-19 

LVF pieprasa, lai visi dalībnieki, tiesneši un amatpersonas ievēro standarta 

piesardzības pasākumus, piemēram, biežu roku mazgāšanu.  

Šīs sacensības tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”. 

Atbildīgās par epidemioloģiskās drošības pasākumiem – Zoja Stepanova 

un Jūlija Kubraka. 



 

 

Bankas rekvizīti 

Biedrība “Mākslas Vingrošanas Klubs “Baltijas Puķe”” 

Reģ.Nr. 40008072702 

AS Swedbank,  

Swift: HABALV22 

Konts: LV61HABA0551047301842 

Maksājuma mērķis: 

BP (obligāti!) - dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads. 

( Piem.: BP-A.Ivanova, 2010.) 

BP (obligāti!) – komandas nosaukums (Piem.: BP-Jelgava ) 

 

Mākslas vingrošanas 

klubs „Baltijas Puķe” 

 

 

Irina Smelova 

18.04.2022. 

 

Tukuma sporta skola 

 

 

 

Sergejs Kovaļovs 

___.___.2022. 


